
POSUDEK

na diplomovou práci Ireny Černé

„Participace občanů města Sokolova na jeho veřejné správě“

Diplomová práce Ireny Černé si klade zřetelně definované a operacionalizovatelné výzkumné 

cíle: „zjistit vliv míry kolektivního a přemosťujícího sociálního kapitálu na míru participace a 

vliv míry politické participativní kultury na míru participace občanů města Sokolova. Tedy 

jaký vliv na participaci občanů Sokolova má jejich sociální kapitál a politická kultura.“ K 

těmto cílům pak přiřazuje adekvátní hypotézy:

 Občané Sokolova s vysokou mírou participativní politické kultury více participují 

než občané s nižší mírou participativní politické kultury.

 Občané Sokolova s vysokou mírou přemosťujícího sociálního kapitálu více 

participují než občané s nižší mírou přemosťujícího sociálního kapitál.

 Občané Sokolova s vysokou participativní politickou kulturou mají vyšší míru 

důvěry v sebe a instituce.

Širší kontext interpretace je pak v práci posilován hledáním odpovědí na otázky týkající se 

míry participace, sociálního kapitálu a stimulování občanů Sokolova k participaci na věcech 

veřejných. 

Pro testování hypotéz a získávání odpovědí na výzkumné otázky autorka zvolila vhodný mix 

kvantitativních a kvalitativních metod. Empirické části předchází teoretická kapitola, která 

obsahuje přehledné zpracování teoretických konceptů, které posloužily jednak pro 

formulování samotných hypotéz, tak I při interpretaci dat. To znamená, že autorka byla 

schopna v celé práci důsledně propojovat teoretický a empirický pohled na zkoumanou 

problematiku. Přehled teoretických konceptů je přiměřený záměru práce a odpovídá mu i 

výběr a rozsah literatury, kde autorka zohlednila klíčové práce zahraničních i domácích 

autorů.

Cenné je, že díky dobře teoreticky orientovanému, vlastnímu  empirickému výzkumu (i když 

rozsahem respondentů omezenému) práce skutečně přispěla k rozšíření poznání participace 

občanů na komunální úrovni. Považuji to za nejcennější devizu práce, která ji posouvá do 

roviny seriózních analytických prací, které jsou v rámci diplomových prací ojedinělé. Použité 



statistické metody zpracování dat autorce umožnily hodnověrné testování výše uvedených 

hypotéz, které mohla díky výsledkům kvalitativního přístupu, zasadit hlouběji do rámce 

místního politického klimatu. Interpretaci získaných dat považuji za správnou i když by si 

možná zasloužila širší prostor rozvinutý na pozadí jednotlivých teoretických koncepcí.

Práce vyhovuje i formálním požadavkům kladeným na diplomovou práci. Celkově hodnotím 

práci jako vynikající a navrhuji ji na zvláštní ocenění. Samozřejmě ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, 26. 1. 2012 Pavol Frič

vedoucí práce
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